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Z

achęcam do zapoznania się

wybudowane stylowe oświetlenie,

z kolejnym numerem Kuriera

a stare energetyczne i telekomu-

Zakroczymskiego. Jak zwykle prze-

nikacyjne słupy znikną. To kolej-

czytacie w nim o sprawach bie-

ny etap zmiany wizerunku miasta

żących z życia gminy. Znajdziecie

i gminy.

informacje o zakończonych i trwa-

W najnowszym numerze przeczy-

jących inwestycjach. W tym roku

tacie Państwo także o ważnych

środki własne na te cele w bu-

wydarzeniach, które odbyły się

dżecie gminy to rekordowa kwota

w ostatnich miesiącach na terenie

ok. 6 milionów złotych. Na bieżąco

Zakroczymia: uroczystości świę-

pozyskujemy środki zewnętrzne,

cenia pól w parafii w Smoszewie,

Uruchomiliśmy procedury doty-

które powiększają wspomnianą

ceremonii nadania sztandaru

czące zmiany miejscowego planu

kwotę. Trwają wakacje, a my roz-

Szkole Podstawowej im. Pomnik

zagospodarowania przestrzennego

poczęliśmy remonty w szkołach.

Wdzięczności w Zakroczymiu,

w kilku nowych obszarach, wycho-

Dzieci i młodzież zasługują na god-

czy o obchodach z okazji 50 – lecia

dząc z założenia, że dobry miejsco-

ne warunki nauki i rozwoju. Po-

istnienia Ośrodka Apostolstwa

wy plan to klucz do rozwoju. Nasza

dejmujemy działania, by były one

Trzeźwości w Zakroczymiu.

gmina zmienia się z miesiąca

jak najlepsze. W wielu miejscach

Gmina ma stabilną sytuację eko-

na miesiąc, przeczytajcie o tym.

gminy wybudowaliśmy i nadal

nomiczną, zachowujemy płynność

Życzę przyjemnej lektury,

budujemy nowoczesne oświetle-

finansową, z powodzeniem reali-

nie. Do końca września na głów-

zujemy zadania określone w bu-

nej ulicy miasta i w okolicy ronda

dżecie. Cały czas pracujemy nad

„Rodziny Zakroczymskiej” zostanie

pozyskaniem nowych inwestorów.

W związku z zakończeniem roku szkolnego 2017/2018
gratulujemy wszystkim dzieciom zdobytej wiedzy
i odniesionych sukcesów. Jednocześnie życzymy
słonecznych, pełnych radości wakacji.
Kochani, nie zapominajcie o swoim bezpieczeństwie
podczas beztroskich zabaw.
Burmistrz Zakroczymia
Artur Ciecierski
wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej
Piotrem Serwatką
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Modernizujemy drogi gminne!

--Smoły-Wojszczyce

Z

akończył się remont drogi w Smoszewie. Całkowity koszt inwestycji to ok. 110 000,00 zł.
Trwa również przebudowa drogi w miejscowości Wojszczyce – Smoły. Koszt inwesty-

cji wyniesie ok. 800 000,00 zł. Gmina na ten cel pozyskała dotację w kwocie 100 000,00 zł
z Samorządu Województwa Mazowieckiego, z programu Fundusz Ochrony Gospodarstw
Rolnych.

//Smoszewo
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Remonty nawierzchi
Przebudowa ul. Tylnej i ul. Klasztornej

--ul. Klasztorna

W

--ul. Tylna

związku ze złym stanem dróg w ul. Tylnej i ul.

jest jeszcze w tym roku. O postępie prac oraz utrud-

Klasztornej, podjęliśmy decyzję o komplekso-

nieniach związanych z robotami drogowymi, będzie-

wym remoncie nawierzchni. Przebudowa planowana

my informować na bieżąco.
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Jeszcze jaśniej…
Kolejne inwestycje dotyczące budowy oświetlenia zostały zrealizowane
1. Jaworowo – Trębki Stare – koszt ok. 49 000,00 zł
2. Śniadowo – koszt ok. 97 000,00 zł
3. ul. Płońska – koszt ok. 29 000,00 zł
4. Wygoda Smoszewska – koszt ok. 125 000,00 zł
Obecnie realizujemy budowę oświetlenia przy ul.
Warszawskiej, ul. Gałachy i ul. Utrata.
W tym roku wybudujemy jeszcze oświetlenie przy
ul. o.H. Koźmińskiego i ul. Utrata w Zakroczymiu,
w miejscowości Smoszewo, Trębki Nowe oraz w miejscowości Wojszczyce.

//Śniadaniowo

--Jaworowo – Trębki Stare

//Wygoda Smoszewska

//ul. Płońska
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Ważne uroczystości
Długi weekend czerwcowy owocował w wiele wydarzeń

D

zień Samorządu Terytorialnego przypadający na
27 maja obchodzony był 3 czerwca 2018 r. W ko-

ściele parafialnym w Zakroczymiu odbyła się uroczysta msza święta oraz koncert na pianino i saksofon.

--Dzień Samorządu Terytorialnego

--Dzień Dziecka w Zakroczymiu

T

ego samego dnia w Zakroczymiu, w godzinach popołudniowych, obchodziliśmy hucznie i kolorowo

Dzień Dziecka. Cieszymy się, że przybyliście Państwo
ze swoimi pociechami tak licznie, by skorzystać ze
wszystkich przewidzianych atrakcji.

--Dzień Dziecka w Trębkach Nowych

D

zień wcześniej, tj. 2 czerwca 2018 r., obchodziliśmy również Dzień Dziecka w Trębkach Nowych.

Licznie zgromadzone maluchy mogły wziąć udział w zabawach przygotowanych specjalnie dla nich, a późniejszym wieczorem rodzice bawili się w rytmach disco.

>>Dzień Dziecka w Trębkach Nowych
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charytatywnym
małej

Klaudii

w dniu 2 czerwca 2018 r. w Smoszewie. Z wielką przyjemnością będziemy dofinansowywać kolejne takie
akcje.

--Piknik narzecz małej Klaudii

W

raz z dziećmi, rodzicami, dyrekcją, radą pedagogiczną oraz zaproszonymi gośćmi wzięli-

śmy udział w uroczystych obchodach wprowadzenia
sztandaru, w związku z nadaniem szkole podstawowej
w Zakroczymiu imienia Pomnik Wdzięczności.

--Wprowadzenie sztandaru

Z

akończyliśmy rok szkolny 2017/2018. Gratulujemy
sukcesów i życzymy radosnych i bezpiecznych waka-

cji. Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe średnie zostali
obdarowani nagrodą Burmistrza Zakroczymia. Pragniemy ich tutaj, w sposób szczególny, „wywołać do tablicy”:
1. Wiktoria Znyk (średnia ocen 5,45) uczennica kl.
IV Szkoły Podstawowej im. Pomnika Wdzięczności
w Zakroczymiu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zakroczymiu;
2. Hubert Palmowski (średnia ocen 5,05) uczeń kl.
III Gimnazjum nr 1 im. św. Stanisława Kostki w Zakroczymiu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zakroczymiu;
3. Oliwia Krakowiak (średnia ocen 5,55) uczennica kl.

--Odsłonięcie pamiątkowej tablicy

IV Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach;
4. Julia Stemplewska (średnia ocen 5,55) uczennica
kl. V Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina

W

dniach 31.05-02.06.2018 r. odbyły się uroczyste obchody 50-lecia istnienia Ośrodka

w Wojszczycach;

Apostolstwa Trzeźwości. Z tej okazji społeczność Za-

5. Paulina Kijewska (średnia ocen 5,36) uczennica

kroczymia za pośrednictwem Burmistrza i Przewod-

kl. VI Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskie-

niczącego Rady Miejskiej w Zakroczymiu, ufundowała

go w Emolinku.

pamiątkową tablicę.
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Tradycji stało się zadość
W dniu 22 czerwca 2018 r. po raz drugi w naszej gminie odbyły się Wianki nad Wisłą.
Impreza miała miejsce na plaży w Smoszewie. Przybyły na nią całe rodziny, aby wspólnie
rozpocząć wakacje.

W

śród atrakcji przewidzianych dla uczestników
były m.in.: występy sekcji wokalnej GOK-u

w Zakroczymiu, pokaz iluzjonistyczny, kolorowe
proszki holi, kucyki, warsztaty plecenia wianków, pławienie wianków, a po zmroku puszczanie lampionów.
Dobrą muzykę zapewnił zespół Again Party.

Żadna większa uroczystość
nie obyłaby się bez Was!
Dziękujemy za wsparcie i pomoc!
Gminny Ośrodek Kultury w Zakroczymiu
Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
OSP w Trębkach Nowych
OSP w Wojszczycach
OSP w Zakroczymiu
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Rodzina – najlepsza profilaktyka!
Już po raz czwarty w ogrodach Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości odbył się Piknik Rodzinny
pod hasłem 0% alkoholu – 100% zabawy. Niech żałują Ci, którzy to sobotnie popołudnie
spędzili w domu.
w domu dają dzieciom siłę i pomagają im radzić sobie
w późniejszym, dorosłym życiu.

M

uzyka na żywo, fabryka biżuterii, świat mydełek, papierowa kwiaciarnia, dekorowanie cia-

steczek, cuda z patyka, konkursy sportowe, strzelni-

Jest bardzo wielu ludzi, którzy nie dostali takiej siły

ca czy taniec belgijski to tylko niektóre z atrakcji tego

w domu rodzinnym, lub dostali jej bardzo mało. Przy-

dnia. Razem z Myszką Miki, Mini i Minionkiem bawili

jeżdżają oni do Zakroczymia na OAT-owskie spotkania

się duzi i mali. Więcej niech powiedzą zdjęcia…

Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) i Dorosłych Dzieci

Ta doroczna impreza organizowana jest z inicjatywy Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości, Gminnej Komisji

z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD), gdzie uczą się kochać
i doceniać samych siebie.

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Stowarzyszenia „Klub Poznańska 38”. Z pomocą gminy Zakroczym, lokalnych instytucji i firm oraz wielu ludzi dobrej
woli (którym jeszcze raz z serca dziękujemy!), nie tylko
pokazujemy, że można świetnie bawić się bez procentów, ale zwracamy również uwagę na temat RODZINY.
Rodzina to najlepsza profilaktyka. To kochający, wspierający i przede wszystkim obecni rodzice, zabezpieczają dzieci przez różnymi zagrożeniami. To zdrowe relacje
Dbajmy o nasze relacje, naszych bliskich, kochajmy
i wspierajmy nasze dzieci! To główne przesłanie tego
wydarzenia.
Maria Flis
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Zdjęcia: Marian Malinowski
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Podsumowanie sezonu artystycznego w GOK
13 czerwca 2018 r. miało miejsce podsumowanie sezonu artystycznego w Gminnym Ośrodku
Kultury w Zakroczymiu

N

a scenie zaprezentowały się dzieci i młodzież
z sekcji działających w GOK-u.

Jako pierwsi swoje umiejętności zaprezentowali

uczniowie z sekcji nauki gry na gitarze, prowadzonej
przez Cezarego Męzińskiego. Następnie zaśpiewali
wokaliści ćwiczący pod kierunkiem Alicji Kabacińskiej.
Kolejną atrakcją były występy grup tanecznych, przygotowane przez instruktorkę Annę Strachowską.
Atrakcją towarzyszącą była wystawa prac plastycznych, wykonanych przez uczestników sekcji prowadzonej przez Agnieszkę Szostak.
Licznie zgromadzona publiczność podziwiała efekty kilkumiesięcznej pracy i nagradzała występujących
gromkimi brawami. Na zakończenie wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w zajęciach.
Tekst i zdjęcia: Katarzyna Kiliś, Dyrektor GOK

W najbliższych
planach:
1 sierpnia o godz. 17:15

KONCERT
piosenek powstańczych
w wyk. Wojciecha Bardowskiego

18 sierpnia godz. 20:30

kino plenerowe
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Sukcesy naszych wokalistów
Pod czujnym okiem doświadczonej instruktor pani Alicji Kabacińskiej, kilkunastoosobowa,
uzdolniona grupa dzieci i młodzieży uczestniczy w zajęciach wokalnych w GOK-u oraz bierze
udział w wielu konkursach, przeglądach i festiwalach, niejednokrotnie odnosząc duże sukcesy
°°XVI

Edycja Konkursu Piosenkarskiego TULIPANADA

2018 – I miejsce Paulina Serwatka
°°XXV Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 pt. „Po-

wróćmy do piękna w słowiei muzyce” – Grand Prix otrzymała Paulina Serwatka.
°°X Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzie-

żowej FUMA w Zielonej Górze – nagroda Stowarzyszenia
Moje Miasto dla Kingi Bodzak.
°°I

Wojewódzki Konkurs Piosenki „Piosenki Naszych Rodzi-

ców” w Płochocinie, I miejsce (w kat. wiekowych) dla Marty Lewandowskiej i Kingi Bodzak, wyróżnienie dla Kuby Klusiewicza.
Gratulujemy i życzymy kolejnych tak wspaniałych
sukcesów.
Tekst i zdjęcia: Katarzyna Kiliś, Dyrektor GOK

//Po prawej Paulina Serwatka

--Kuba Klusiewicz i Marta Lewandowska
°°XVII

Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej

Twórczości Artystycznej ASTERIADA. Marta Lewandowska
zdobyła I miejsce, Kamil Kieszkowski zdobył III miejsce
°°Dyplom uznania przyznano Alicji Kabacińskiej

za wspie-

ranie rozwoju artystycznego podopiecznych, radość tworzenia oraz pełną zaangażowania pracę przynoszącą sukcesy.
°°VII

Mazowiecki Festiwal Piosenki „Izabelin 2018” –

do finału zakwalifikowali się Marta Lewandowska i Kamil Kieszkowski, który w finale otrzymał wyróżnienie.
°°23

Ogólnopolski Konkurs Piosenki Wygraj Sukces,

w półfinałach znaleźli się Kamil Kieszkowski, Agnieszka
Bylińska i Marta Lewandowska, która zakwalifikowała
się do wrześniowego finału.
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Wspieramy organizacje po
Świetlica „Przyjaciel” prowadzona
jest przez Stowarzyszenie
Dobry Klimat na zlecenie gminy
Zakroczym w ramach zadania
publicznego.

P

styczne, a dzieci podczas przerwy w zajęciach zawsze
mają zapewniony podwieczorek.
Opiekunowie poświęcają każdemu z osobna wiele
uwagi, swoim podejściem starają się budować w dzieciach poczucie wartości i ważności. W świetlicy „Przyjaciel” rodzice także mogą liczyć na wsparcie m.in.
w zakresie budowania relacji z dziećmi, doskonalenia

lacówka realizuje cele wynikające z Ustawy

efektywnych metod wychowawczych i radzenia sobie

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

w trudnych sytuacjach. Wychowankowie poprzez udział

Grupa pasjonatów i zaangażowanych specjalistów

w zajęciach doskonalą umiejętności społeczne w zakre-

stworzyła przyjazne i bezpieczne miejsce, w którym

sie komunikacji, rozwiązywania konfliktów, radzenia

odbywają się różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzie-

sobie ze stresem i współpracy w grupie, co pozytywnie

ży (np. artystyczne, ruchowe, psychospołeczne, socjo-

wpływa na samoocenę, poczucie przynależności, kre-

terapeutyczne).

atywność oraz wyniki w nauce. Dzieci i młodzież potrze-

Uczniowie mogą tam odreagować codzienne stresy,
kreatywnie i przyjemnie spędzić czas, a także porozmawiać o swoich przeżyciach. Opiekunowie poprzez swoją
uważność i posiadane kompetencje, potrafią zdiagno-

bujące dodatkowego wsparcia mogą liczyć na pomoc
specjalistów: psychologa pedagoga, logopedy.
W 2017 i 2018 roku w placówce realizowany był
również trening biofeedback.

zować potrzeby dzieci, dzięki czemu mogą one liczyć
na dopasowaną i zindywidualizowaną pomoc.
Świetlica „Przyjaciel” jest miejscem, w którym obowiązują jasne zasady: szacunku dla innych, zaufania,
współpracy i odpowiedzialności. Samo miejsce jest
bardzo przyjazne – zostało odnowione i wyposażone
w wygodne meble, zabawki, poduchy, artykuły pla-

Od września ruszy nowy nabór do grup.
Spotkania będą odbywały się we wt., śr. i czw.
w godz. 16:00-18:00. Zapraszamy!
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ozarządowe w Zakroczymiu
Na terenie gminy Zakroczym
działa Dom Terapii i readaptacji dla
osób bezdomnych, uzależnionych,
niepełnosprawnych, starszych
i będących w trudnej sytuacji
życiowej, prowadzony przez
Stowarzyszenie Antidotum.

Z

jego schronienia i wsparcia na stałe korzysta kilku
mieszkańców naszej gminy. Warto podkreślić, iż

w ramach porozumienia pomiędzy Gminnym Ośrod-

prowadzona jest również socjoterapia w postaci zdo-

kiem Pomocy Społecznej w Zakroczymiu a Stowa-

bywania umiejętności odbudowywania relacji rodzin-

rzyszeniem placówka jest także miejscem otwartym

nych, społecznych, powrotu do zdrowia, zdobywania

dla osób czasowo potrzebujących schronienia w se-

kwalifikacji zawodowych, naukę nowych umiejętności.

zonie zimowym. W ośrodku prowadzony jest autor-

Warto podkreślić, że osoba, która otrzyma pracę ma

ski program IPRO – Integratywny Program Rozwoju

pół roku na to, aby w pełni się usamodzielnić i wypro-

Osobistego, opracowany przez specjalistów Stowa-

wadzić z ośrodka.

rzyszenia. Jest on odpowiedzią na potrzeby osób za-

Gmina Zakroczym, uznając zasługi, doświadczenie

grożonych bezdomnością oraz osób uzależnionych.

i profesjonalizm w wieloletnim prowadzeniu działań

Większość osób bezdomnych nie może liczyć na

readaptacyjnych i socjalnych przez stowarzyszenie

wsparcie bliskich osób i znajduje się w często w złym

Antidotum, wspiera jego działalność w ramach Pro-

stanie psychicznym i fizycznym. Dlatego podopieczni

gramu IPRO, zarówno w wymiarze finansowym jak

Stowarzyszenia objęci są minimum dwuletnim pro-

i merytorycznym. Należy pamiętać, iż wiele osób zna-

cesem terapeutycznym, połączonym z socjalizacją,

lazło się na życiowym zakręcie nie z własnej winy.

dzięki czemu mogą usamodzielnić się i mają szansę

W ramach solidarności społecznej powinniśmy wy-

ułożyć swoje życie „na nowo”. Uczestnicy programu

ciągnąć do nich pomocną dłoń i pomóc w powrocie

muszą przestrzegać zasad Domu Terapii, w którym

do społeczeństwa ponieważ jak mówi chińskie przy-

pracują nad swoimi relacjami, nawykami i postawami.

słowie: nawet najczarniejsza chmura ma srebrne kra-

Społeczność Domu daje wsparcie, zaspokaja potrzebę

wędzie.

przynależności i pomaga odzyskać wiarę we własne
możliwości. Warto podkreślić, że pomoc jest podzielona na etapy tak, aby zaspokoić najpilniejsze potrzeby na każdym z nich (fizyczne, zdrowotne, socjalne).
Na kolejnym etapie beneficjenci programu objęci są
regularną, indywidualną pracą z psychoterapeutą,
a także liczyć na wsparcie duchowe. W programie

Pomoc można uzyskać
pod numerem interwencyjnym: tel. 531 112 114,
czynnym cały tydzień w godz. 8:00-18:00.
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Im się udało!
Wywiad z Jakubem Urbaniakiem, właścicielem Dworu Złotopolska Dolina
i Rezydencji Miętowe Wzgórza

K

urier Zakroczymski: Jak długo

K.Z.: Okres letni uznaje się za se-

działa Pan w branży?

zon ślubny. Czym najczęściej kie-

Jakub Urbaniak: W branży hotelowo–

ruje się Młoda Para przy wyborze

gastronomicznej działam od sierpnia

sali na przyjęcie weselne?

2009 roku. Wcześniej zdobywałem do-

J.U.: Na pewno opiniami. Wybór

świadczenie w branży paliowej w du-

sprawdzonego miejsca to podstawa.

żych korporacjach.

W tym dniu nie ma miejsca na błędy.

K.Z.: Dwór Złotopolska Dolina i Rezy-

Na pewno istotnym czynnikiem jest

dencja Miętowe Wzgórza to obiekty

też wygląd, otoczenie sali oraz kuch-

wykorzystywane nie tylko na orga-

nia.

nizację wesel, to również różnego

K.Z.: Z jak długim wyprzedzeniem

rodzaju konferencje i spotkania

należy rezerwować termin na we-

biznesowe. Który profil działalno-

sele?

ści przeważa u Pana? A może były

J.U.: Obecnie są to z reguły terminy

organizowane u Pana inne nietypowe spotkania, jeśli

z rocznym wyprzedzeniem.

tak to jakie?

K.Z.: Jakie dotychczas życzenie Młodej Pary było dla

J.U.: To prawda, nasze obiekty są wszechstronne. Działa-

Was największym wyzwaniem?

my 24h na dobę. Świadczymy zarówno usługi w zakresie

J.U.: Organizacja przyjęcia bezalkoholowego.

organizacji wesel i innych przyjęć okolicznościowych, jaki

K.Z.: Bardzo modne stało się ostatnio korzystanie

i dużych eventów firmowych, szkoleń i konferencji. Nasz

z tzw. weeding planner-ów, czyli osób zajmujących się

klient to zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne.

kompleksową organizacją ceremonii ślubnych i przy-

Cenimy w naszej branży to, że ciągle zdobywamy nowe

jęć weselnych. Czy Pan również zaobserwował taką

doświadczenia. Świadczymy usługi na najwyższym pozio-

tendencję, czy jednak Państwo Młodzi wolą pilnować

mie, dlatego też wybierają nas topowe firmy oraz wyma-

przygotowań osobiście?

gający klienci.

J.U.: Z pewnością jeśli kogoś stać na wedding plenner-a to

Mieliśmy przyjemność organizować wiele ciekawych

stanowić to będzie dla niego duże odciążenie przy przygo-

imprez z gwiazdami, celebrytami, ciekawymi koncertami.

towaniach i samej organizacji. W naszych obiektach, każ-

W ubiegłym roku odbywały się w Miętowych Wzgórzach

dym przyjęciem opiekuje się manager, który dba o każdy

zdjęcia kandydatek do wyborów Miss Polski, które mogli-

szczegół, doradza Młodej Parze i trochę wyprzedza ich

śmy śledzić w telewizji. Największym wydarzeniem od lat

oczekiwania bazując na doświadczeniu.

było bezsprzecznie wesele Roberta i Ani Lewandowskich

K.Z.: Czy śluby w plenerze cieszą się dużą popularno-

w Dworze Złotopolska Dolina. W tym miesiącu odbyły się

ścią?

u nas Warsztaty Urody z Małgorzatą Rozenek–Majdan. To

J.U.: Tak, z pewnością są coraz bardziej popularne, maja

bardzo medialne wydarzenie. Powszechnie wiadomo, że

swój niewątpliwy urok i specyfikę. Ich liczba z roku na rok

nasze obiekty goszczą mnóstwo gwiazd polskiego show-

rośnie. Również dzięki dobrej pogodzie.

biznesu, polityków oraz czołowych biznesmenów.

K.Z.: Odniósł Pan ogromny sukces. Czy według Pana
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„sama” ciężka praca wystarczy, czy potrzebna jednak

kolejne inwestycje na terenie naszej gminy? A może

jest odrobina szczęścia?

poza nią?

J.U.: Dziękuję bardzo. Podstawą sukcesu jest ciężka

J.U.: Na dzień dzisiejszy jesteśmy w rok po otwarciu „Mięto-

praca, pomysł oraz pasja. Trzeba mieć jasny cel. Mój

wych Wzgórz” oraz po generalnym remoncie Dworu Zło-

sukces oparty jest na podejściu do biznesu, w któ-

topolska Dolina. W najbliższych planach mamy budowę

rym najważniejszy jest człowiek i szacunek do niego,

basenu w Złotopolskiej Dolinie i dalszą część prac, jakie

i to zarówno w obszarze klientów jaki i pracowników.

nam pozostały do realizacji. Naturalnie mamy dalsze

Czy ważne jest szczęście? Oczywiście!

plany rozwoju na terenie gminy, ale póki co nie chcemy

K.Z.: Jakie dalsze plany na przyszłość? Czy planuje Pan

ich zdradzać.
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A już po wakacjach…
… oczom dzieci ukażą się wyremontowane szkoły, a w nich:
1. Szkoła Podstawowa w Wojszczycach
– remont sali lekcyjnej

Zostanie również uruchomiona infrastruktura sportowa przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1
w Zakroczymiu.

2. Szkoła Podstawowa w Emolinku

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cy-

– remont sali – oddziału przedszkolnego

frowa na lata 2014‒2020, na terenie Gminy Za-

– adaptacja gabinetu profilaktycznego

kroczym zostanie wybudowana sieć światłowodowa współfinansowana ze środków UE. W ramach

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu

ww. projektu, do placówek oświatowych dostarczo-

– remont posadzek (parter, schody, łącznik)

na będzie infrastruktura gwarantująca dostęp do In-

– wymiana balustrad przy schodach

ternetu o przepustowości 100 Mb/s. Doprowadzony

– wymiana drzwi klasowych (I piętro)

zostanie światłowód do budynków, wykonany projekt

– remont pomieszczeń dla woźnych i konserwatorów

techniczny, wybudowana wewnętrzna sieć do pra-

– roboty towarzyszące (parapety, obudowa grzejników)

cowni internetowych. Tak wyposażone szkoły, będą

– i inne drobne roboty budowlane

podłączone do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Przy-

– remont jednej z sal wraz z wymianą wyposażenia

puszczany termin zakończenia prac to trzeci kwartał

(krzesła, ławki, biurko, tablica)

2018 r.

Święcenie pól
4 maja 2018 r. w parafii św. Mateusza w Smoszewie, rolnicy z gminy
Zakroczym oraz gminy Czerwińsk nad Wisłą już po raz drugi spotkali
się, aby wspólnie wziąć udział w święceniu pól

C

ałe wydarzenie rozpoczęło się mszą
św., a następnie wszyscy mieszkań-

cy udali się w procesji na pola, gdzie
zostały odczytane fragmenty Ewangelii,
odmówiona została wspólna modlitwa
oraz odbyło się święcenie pól. Pomysłodawcą i inicjatorem jest jeden z mieszkańców, rolnik i pasjonat. Gratulujemy
wspaniałej inicjatywy! Miejmy nadzieję,
że dzięki Bożemu błogosławieństwu, tegoroczne plony będą obfite i urodzajne.
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Sesja absolutoryjna
29 czerwca 2018 r odbyła się 50. Sesja Rady Miejskiej w Zakroczymiu, w trakcie której
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Monika Śmieszny, odczytała wniosek Komisji w sprawie
udzielenia absolutorium dla Burmistrza Zakroczymia oraz m.in. pozytywną opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.

W

wyniku głosowania Rada Miejska w Zakroczy-

miu jednogłośnie przyznała Burmistrzowi abso-

lutorium. Podczas Sesji odbyło się również wręczenie
nagród Burmistrza za osiągnięcie wysokich wyników
sportowych oraz osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagrody otrzymali: pani Katarzyna Średnicka (za osiągnięcia w dziedzinie sportu) oraz panie Paulina Serwatka i Kinga Bodzak (za osiągnięcia w dziedzinie
artystycznej).

BEZPŁATNE BADANIE MAMMOGRAFICZNE
ZAPRASZAMY
na bezpłatne badanie mammograficzne
dla Pań w wieku 50-69 lat.
Mammobus będzie ustawiony
na Rynku Miejskim w Zakroczymiu
w dniu 8 września 2018 r.
w godz. 8:00 – 16:00.
Zarejestruj się telefonicznie
od pon. do pt. w godz. 8:30 – 19:30
pod numerem telefonu: 58 767 34 44 lub
58 767 34 55

www.mojamamografia.pl
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Zakład Gospodarki Komunalnej
informuje:

W

marcu tego roku Zakład Gospodarki Komunalnej powiększył się o samochód dostawczy

°°przy
°°w

ul. Gałachy i ul. Ostrzykowizna

miejscowościach: Strubiny (przy S7), Błogo-

Renault Master. Samochód ten zastąpił mocno wyeks-

sławie, Śniadowo, Janowo, Smoszewo.

ploatowanego 27-letniego Volkswagena LT35, który

Łącznie w 2018 roku wymienionych zostanie 17 z 28

służy teraz ekipie utrzymującej zieleń miejską.

wiat stojących na terenie gminy.
Również w kwietniu rozpoczęły się prace związane
z zagospodarowaniem terenów zielonych otaczających
budynki komunalne przy ul. o. H. Koźmińskiego nr 7, 9,
29 oraz 31. Usunięto zniszczone ogrodzenia i część starych roślin, które zastąpiono nowymi nasadzeniami,
trawnikiem, kamieniem oraz korą. Po zakończeniu prac
związanych z usunięciem linii energetycznych oraz telekomunikacyjnych przy ul. o. H.Koźmińskiego, ZGK na nowo
zagospodaruje zieleń na skwerze przy cmentarzu.

W kwietniu rozpoczęto wymianę przystanków autobusowych. Stare, zniszczone i pomazane wiaty, które
odstraszały swoim wyglądem, są stopniowo zastępowane nowymi, dużo bardziej estetycznymi. Jako pierwsze wymienione zostały wiaty przy drodze krajowej 62
w okolicach skrzyżowania ze światłami przy sklepie Biedronka. Nowy przystanek pojawił się przy rondzie niedaleko Urzędu Miejskiego oraz w Jaworowie- Trębkach
Starych przy DK 62. Kolejne, wymienione w czerwcu,
znajdują się w Wojszczycach, Smołach oraz Wygodzie
Smoszewskiej przy DK 62.

W maju ruszyły remonty budynków komunalnych
w zakresie elewacji wraz dociepleniem ścian. Prace
rozpoczęły się od budynku przy ul. Warszawskiej 46d,
w następnej kolejności będą budynki przy ul. Warszawskiej 25b oraz Warszawskiej 24.
Z przyjemnością informujemy, że rozpoczął się
montaż agregatu prądotwórczego w Stacji Uzdatniania Wody w Wojszczycach. Jeżeli sytuacja finansowa
na to pozwoli, to jeszcze w tym roku zostanie zamontowany agregat w SUW-ie w Smoszewie. Nasze starania
mają zapewnić stałą dostawę wody w przypadku braku

Jeszcze w tym roku planowana jest wymiana kolejnych 10 przystanków:

prądu.
Tekst i zdjęcia: Maciej Dubiel, Dyrektor ZGK
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dla mieszkańców
W każdą środę w godzinach 8:00 – 16:00 w Urzędzie Miejskim
w Zakroczymiu stacjonuje przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego

Z

adaniem przedstawiciela jest pomoc rolnikom
w pozyskiwaniu środków finansowych z fun-

duszy Unii Europejskiej, propagowanie programów
wspierających rolnictwo i obszary wiejskie, wdrażanie
i popularyzowanie zasady wzajemnej zgodności, upowszechnianie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej
i rolnictwa zrównoważonego, prowadzenie szkoleń
dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, prowadzenie książek rachunkowości rolnej FADN, propagowanie ekologicznych metod produkcji i ochrony
środowiska.

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu odbywają się
konsultacje prawne dla mieszkańców gminy
poniedziałki: godz. 9:00 – 10:00 – na wizytę należy
uprzednio umówić się w sekretariacie
środy i piątki: godz. 10:00 – 15:00 – z pomocy
prawnej mogą skorzystać:
°°młodzież
°°osoby

do 26 roku życia

posiadające Kartę Dużej Rodziny

°°kobiety

w ciąży

°°seniorzy

powyżej 65 roku życia

°°korzystający

z pomocy społecznej

°°weterani

i kombatanci

°°dotknięci

katastrofą naturalną, klęską żywiołową

lub awarią techniczną
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Urząd Miejski w Zakroczymiu
ul. Warszawska 7
05-170 Zakroczym
Tel. 22 785 21 45
urzad@zakroczym.pl
www.zakroczym.pl

